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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 13 DE SETEMBRE DE 2016

A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 13 de setembre de 2016 es reuneix la
JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària, sota la presidència de l’alcalde Sr.
XAVIER LLUCH i LLOPART.
Hi concorren els regidors:
•
•
•

Sr. LLUÍS ORTEGA i REY, 1r Tinent d’Alcalde i regidor d’Ensenyament i Família,
de Medi Ambient, de Serveis Municipals i de Gent Gran.
Sr. JORDI GILI i VAQUERIZO, 2n Tinent d’Alcalde i regidor Via Pública i Parcs i
Jardins, i de Seguretat Ciutadana.
Sr. SEBASTIÀ MOYA i ARENAS, regidor d’Hisenda, de Recursos Humans, de
Sanitat i Consum, i de Comunicació, Transparència i Noves Tecnologies.

Excusa la seva assistència el regidor:
•

Cap.

De conformitat amb l’article 113.3 del Reial Decret 2568/86 i la resolució d’Alcaldia
núm. 35/2015, de 19 de juny, també hi assisteix la Sra. Ma del CARME SIBIL i
GALIMANY, regidora de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament i de Joventut i el Sr.
FÈLIX TUTUSAUS i GALIMANY, regidor d’Esports i de Promoció Econòmica i Turisme.
Assistits i actuant com a secretària – interventora, la Sra. EVA PUIG PÉREZ.
Oberta la sessió per la presidència a les 20:38 hores, una vegada comprovada per la
secretària - interventora l’existència de quòrum que cal per a la sessió ordinària (article
113 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals), es procedeix a conèixer
els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2. Despatx d’ofici.
3. Proposta de cessió d’ús d’instal·lacions i material municipals.
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4. Proposta d’aprovació de la devolució dels vals corresponents a la llicència
d’obres exp. núm. 77/2014.
5. Proposta d’aprovació de la devolució de l’aval corresponent a la comunicació
prèvia municipal exp. núm. 16/2016.
6. Donar compte de la comunicació prèvia municipal exp. núm. 21/2016.
7. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 17/2016.
8. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 31/2016.
9. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 35/2016.
10. Proposta d’aprovació de la llicència d’obres exp. núm. 36/2016.
11. Proposta d’atorgament de subvencions a diverses entitats municipals.
12. Proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte laboral subscrit entre
l’Ajuntament de Font-rubí i la Sra. M. M. M.
13. Proposta d’adjudicació a l’empresa Impacte serveis informàtics integrals, SL del
contracte menor de subministrament de material informàtic per a l’Ajuntament.
14. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la relació de factures núm. 18/2016.
15. Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’Alcalde declara oberta la sessió i s’inicia l’examen dels assumptes inclosos a l’Ordre
del Dia.
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ANTERIOR.
Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 30 d’agost
de 2016, i donat que no es formula cap observació per part dels presents, el President
la declara aprovada per unanimitat.
SEGON.- DESPATX D’OFICI.
Es dóna compte a tots els membres d’aquest òrgan de la correspondència rebuda
darrerament.
TERCER.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS I MATERIAL
MUNICIPALS.
La proposta que es presenta a la consideració de la Junta de Govern és la següent:
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“Vistes les sol·licituds presentades demanant la cessió d’ús d’instal·lacions municipals
per a l’organització de festes, activitats i celebracions de tot tipus que s’hi especifiquen,
amb la documentació afegida que hi consta.
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local d’acord amb la Resolució d’Alcaldia
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local, es
proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar la cessió d’ús de les instal·lacions municipals que es relacionen a
l’annex d’aquest acord.
Segon.- Liquidar les taxes corresponents per a les esmentades cessions, de
conformitat amb el que preveu l’ordenança fiscal núm. 22, reguladora dels preus
públics.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Secretaria i
Intervenció, als efectes adients.
ANNEX
Peticionari

Activitat

Dia

Instal·lacions
/Material

Taxa

J. M. C. V.

Festa particular

19/08/2016

Cal Cintet

220,00 €

D. A. U.

Festa particular

10/09/2016

Cal Cintet

110,00 €

E. S. F.

Festa particular

10/09/2016

130 cadires

39,00 €

E. S. F.

Festa particular

17/09/2016

150 cadires i 20 taules

105,00 €

M. Ll. A.

Festa particular

17/09/2016

Cal Cintet

220,00 €

Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 9 de setembre de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

QUART.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DELS
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA D’OBRES EXP. NÚM. 77/2014.
La proposta presentada és la que tot seguit es transcriu literalment:

AVALS
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“Atès que, en data 13 de gener de 2015, la Junta de Govern Local va atorgar al Sr. J.
S. A. la llicència municipal (exp. 77/2014) per tal de realitzar les obres consistents en la
recollida d’aigües pluvials i posterior paviment al voltant de la paret del pati de darrere
de la finca anomenada Cal Ton del Ramon Mosca i situada al barri Montjuic núm. 5 del
municipi de Font-rubí.
Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar el corresponent
aval de garantia de l’obra per import de 120,00 € i la fiança de residus de la construcció
i demolició per un import de 150,00 €, els quals van ser ingressats al compte corrent de
la Corporació en data 16 de febrer de 2015.
Atès que, en data 12 d’agost de 2016 i amb número de registre d’entrada 803, el Sr. J.
S. A. ha presentat instància en que sol·licita la devolució dels avals de la llicència
77/2014, ja que les obres han estat executades.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 25 d’agost de 2016, en el qual
informa que un cop realitzada la inspecció ocular s’observa que els elements
d’urbanització es troben en bon estat de conservació i donat que les obres s’ajusten al
projecte presentat i aprovat en Junta de Govern Local de data 13 de gener de 2015,
proposa a la Corporació la devolució dels avals de les obres dels serveis dipositats, el
qual ascendeix a la quantitat de 120,00 € i la fiança de residus per la construcció i
demolició que ascendeix a la quantitat de 150,00 €.
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. J. S. A. dels avals dipositats en concepte de
garantia dels serveis municipals per import de 120,00 € i de fiança de residus de la
construcció i demolició per import de 150,00 €, corresponents a l’expedient de llicència
d’obres núm. 77/2014.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 9 de setembre de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
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CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE L’AVAL
CORRESPONENT A LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM. 16/2016.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la es transcriu literalment:
“Atès que, en data 26 de juliol de 2016, la Junta de Govern Local va donar-se per
assabentada al Sr. M. P. C. la comunicació prèvia municipal (exp. 16/2016) per realitzar
les obres consistents en enrajolar 20m² del terra del menjador i passadís de la finca
anomenada Cal Domingo i situada al barri Les Cases Noves núm. 27 del municipi de
Font-rubí.
Atès que una de les condicions de la llicència concedida era dipositar el corresponent
aval de garantia de l’obra per import de 120,00 €, el qual va ser ingressat al compte
corrent de la Corporació en 22 d’agost de 2016.
Atès que, en data 22 d’agost de 2016 i amb núm. de RE 813, el Sr. M. P. C. ha
presentat instància en que sol·licita la devolució de l’aval de la comunicació prèvia
16/2016, ja que les obres han estat acabades.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal emès en data 25 d’agost de 2016, en el qual
informa que un cop realitzada la inspecció ocular s’observa que els elements
d’urbanització es troben en bon estat de conservació i donat que les obres s’ajusten al
projecte presentat i aprovat en Junta de Govern Local de data 26 de juliol de 2016, es
proposa a la Corporació la devolució de l’aval de les obres dels serveis dipositats, el
qual ascendeix a la quantitat de 120,00 €.
Vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar la devolució al Sr. M. P. C. de l’aval dipositat en concepte de garantia
dels serveis municipals per import de 120,00 €, corresponent a l’expedient de
comunicació prèvia núm. 16/2016.
Segon.- Traslladar el present acord a l’interessat i als serveis econòmics municipals.
Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 1 de setembre de 2016”
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I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

SISÈ.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL EXP. NÚM.
21/2016.
La proposta presentada davant la Junta de Govern Local és la del tenor literal següent:
“Vista la sol·licitud de comunicació prèvia presentada pel Sr. F. B. V., en data 26
d’agost de 2016 i amb núm. de RE 824, per tal de pintar les façanes de l’habitatge de
color blanc a la finca situada al carrer Pujols núm. 1 de Can Rovireta del nucli urbà de
Guardiola de Font-rubí del municipi de Font-rubí i segons referència cadastral
7062107CF8872S0001AW.
Vist l’informe de data 26 d’agost de 2016 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a
l’assabentat de la comunicació prèvia sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les
vigents Normes Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demés
normativa d’aplicació.
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC, el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les Normes Subsidiàries de
Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la Comissió d’urbanisme de
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000.
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia núm. 21/2016,
presentada pel Sr. F. B. V., per tal de pintar les façanes de l’habitatge de color blanc a
la finca situada al carrer Pujols núm. 1 de Can Rovireta del nucli urbà de Guardiola de
Font-rubí del municipi de Font-rubíOBSERVACIONS:
-

Les façanes aniran pintades de colors que s’adeqüin a l’entorn i garanteixin una
adequada integració, en la gamma dels colors terrossos o color blanc.
Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les obres
tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries per la
realització de les esmentades tasques i haurà de donar compliment a allò establert en el
Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
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-

en les obres de construcció. així com allò definit en el Real Decret 2177/2004, de 12 de
novembre, pel qual se modifica el Real Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels
treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en alçada.
I que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i
controlat.

Segon.- Notificar el present acord a la part interessada.
Xavier Lluch i Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 9 de setembre de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

SETÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES
EXP. NÚM. 17/2016.
La proposta presentada és la següent:
“Vist que en data 7 de febrer de 2006 la Junta de Govern Local va aprovar la llicència
d’obres a nom de l’empresa NOU KIT, S.L. per la construcció de dos habitatges
unifamiliars aïllats amb piscina al carrer Alt Penedès núm. 35 i 37 de la urbanització
Can Castellví del municipi de Font-rubí.
En data 29 d’abril de 2016 i amb núm. RE 390 el Sr. P. P. S., en nom i representació de
l’empresa NOU-KIT, S.L., ha sol·licitat nova llicència per finalitzar les obres de la LUM
134/05 (manca un 30,05% de l’obra, consistent en paviments, fusteria, carpinteria,
serralleria, aparells sanitaris, pintar l’exterior i el mur exterior) corresponent a l’habitatge
situat al carrer Alt Penedès núm. 37.
Vist l’informe de data 24 d’agost de 2016 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a la
llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les vigents Normes
Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demés normativa
d’aplicació.
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en
aquesta Corporació, de data 26 d’agost de 2016.
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC, el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les Normes Subsidiàries de
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Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la Comissió d’urbanisme de
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000.
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 17/2016, presentada pel Sr. P. P. S. en nom i
representació de l’empresa NOU-KIT, S.L., per tal de finalitzar les obres pendents a
l’expedient d’obres LUM 134/05 i situades al carrer Alt Penedès núm. 37 de la
urbanització Can Castellví, del municipi de Font-rubí.
Condicions de llicència:
Previ a la retirada de la llicència d’obres, caldrà aportar les fitxes justificatives del Real Decret
105/2008, Reguladors de la producció i gestió de residus de construcció i demolició i fitxes
justificatives del Decret 161/2001 de modificació del Decret 201/1994, Reguladors dels
enderrocs i altres residus de la construcció, per tal de garantir la correcta gestió de terres i
runes segons. De les obres que falten per acabar.

OBSERVACIONS:
-

-

Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les obres
tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries per la
realització de les esmentades tasques. I tindrà de donar compliment a allò establert en el
Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
en les obres de construcció.
I caldrà que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i
controlat. Una vegada finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat acreditatiu de la
gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

IMPORTANT:
Caldrà tenir en compte els punts següents:
- Previ a l’execució i connexió del clavegueram a la xarxa de clavegueram pública, caldrà
sol·licitar mitjançant instància, la corresponent autorització de connexió del clavegueram
públic, la qual serà autoritzada per la Junta de Govern Local.
- Durant la realització de les obres per la connexió al claveguera públic, caldrà avisar als
serveis tècnics, per tal que aquests puguin realitzar inspecció ocular “in situ” i puguin donar
el vist-i-plau de la correcte execució de les obres de connexió a la xarxa pública de
clavegueram.
- I al finalitzar les obres, caldrà sol·licitar la corresponent comunicació prèvia per a la primera
ocupació i/o utilització de l’esmentat habitatge.
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Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU (any 2005): 165.116,45 € (2 habitatges)
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA (any 2005): 255.377,24 € (2 habitatges)
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA (actualitzat 2016): 296.237,60 € (2 habitatges)
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA (actualitzat 2016): 148.118,80 € (1 habitatge). * Falta per acabar el
30,05% d’1 habitatge i per tant el PR actualitzat és de 44.509,70 €.
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 1.157,25 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6%): 267,06 €
PLACA: 12 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 1.436,31 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 0,00 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150 € aval mínim): 150,00 €

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
Xavier Lluch Llopart,
Alcalde-president
Font-rubí, 31 d’agost de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
VUITÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES
EXP. NÚM. 31/2016.
La proposta que es sotmet a la consideració d’aquest òrgan municipal és la següent:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. A. B. C. en nom i
representació de l’empresa U MES U FAN TRES, S.L., en data 1 de juliol de 2016 i
amb núm. de RE 612, per tal de realitzar les obres consistents en la construcció d’una
bancada de formigó de 20cm de gruix i de mides 22,60mx7,00m (158,20m²) a la finca
anomenada Mas Romaní i situada al barri Els Pujols del municipi de Font-rubí, al km
31,2 de la carretera C15 i segons referència cadastral 08084A014000410000OS.
Vist l’informe de data 22 d’agost de 2016 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a la
llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les vigents Normes
Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demés normativa
d’aplicació.
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en
aquesta Corporació, de data 24 d’agost de 2016.

A J U N T A M E NT
DE

F O N T - R U B Í
ALT PENEDÈS

Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC, el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les Normes Subsidiàries de
Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la Comissió d’urbanisme de
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000.
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 31/2016, presentada pel Sr. J. A. B. C. en
nom i representació de l’empresa U MES U FAN TRES, S.L., per tal de realitzar les
obres consistents en la construcció d’una bancada de formigó de 20cm de gruix i de
mides 22,60mx7,00m (158,20m²) a la finca anomenada Mas Romaní i situada al barri
Els Pujols del municipi de Font-rubí, al km 31,2 de la carretera C15.
Condicions de llicència:
Previ a la retirada de la llicència d’obres menors, caldrà aportar una segona còpia dels plànols
presentats i caldrà que promotor i tècnic signin tots els plànols d’ambdós jocs de plànols.

OBSERVACIONS:
-

-

-

Aquesta llicència s’informa exclusivament a nivell de llicència d’obres urbanística i en cap
cas contempla cap informe pel que fa a l’activitat que s’hi vol desenvolupar o s’hi està
desenvolupant, la qual és de l’àmbit de les competències de l’enginyer tècnic assessor
municipal.
Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les obres
tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries per la
realització de les esmentades tasques. I tindrà de donar compliment a allò establert en el
Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
en les obres de construcció.
I caldrà que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i
controlat. Una vegada finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat acreditatiu de la
gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

NOTA IMPORTANT:
Us informem que es responsabilitat del titular comunicar tots els canvis soferts a
l’activitat per tal de mantenir la llicència actualitzada.
Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 2.847,60 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 2.847,60 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 74,04 €
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TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 €
PLACA: 12 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 136,04 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (1% en sòl no urbanitzable): 120,00 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 150,00 €

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
Xavier Lluch Llopart,
Alcalde-president
Font-rubí, 26 d’agost de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

NOVÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES
EXP. NÚM. 35/2016.
La proposta que es presenta és la següent:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada per la Sra. M. LL. C., en data 3
d’agost de 2016 i amb núm. de RE 704, per tal de realitzar les obres consistents en fer
un moviment de terres per tal d’anivellar una finca agrícola per a la seva millora, sense
aportació de terres de l’exterior, situada al polígon 48, subparcel·la 16h, d’una
superfície aproximada de 7.790m² (0,7790 hectàrees) d’acord amb el cadastre de béns
immobles de naturalesa rústica obrant a l’Ajuntament, en sòl no urbanitzable agrícola
de denominació d’origen Penedès, amb referència cadastral 08084A048000160000OD.
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal en data 22 d’agost de 2016 a allò establert
en les vigents Normes Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i
demés normativa d’aplicació.
Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en
aquesta Corporació, de data 26 d’agost de 2016.
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC, el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les Normes Subsidiàries de
Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la Comissió d’urbanisme de
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000.

A J U N T A M E NT
DE

F O N T - R U B Í
ALT PENEDÈS

D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 35/2016, presentada per la Sra. M. LL. C.,
per tal de realitzar les obres consistents en fer un moviment de terres per tal d’anivellar
una finca agrícola per a la seva millora, sense aportació de terres de l’exterior, situada
al polígon 48, subparcel·la 16h, d’una superfície aproximada de 7.790m² (0,7790
hectàrees) al municipi de Font-rubí.
Però condicionada al compliment del que disposa:
1.- L’anivellament únicament comporta l’actuació dins de l’àmbit exclusivament de la subparcel·la 16h.
2.- L’art. 21.4. Llicències de moviments de terres de les vigents NNSS del Planejament de Font-rubí:
A respectar les masses arbòries, torrents i altres elements naturals, i a prendre les precaucions pertinents en
relació al paisatge.
L’explanació haurà de seguir la mateixa estructura topogràfica del terreny, és a dir, s’haurà de mantenir el sentit
dels pendents i la morfologia del terreny.
Es mantindrà el desguàs natural del terreny. Si s’hagués d’alterar el curs natural de les aigües, caldrà presentar
un projecte tècnic de canalització que garanteixi que no restaran afectades les finques colindants ni els terrenys
situats aigües avall.
No es podran establir desnivells superiors a 1,50 m entre dues superfícies sensiblement horitzontals.
El talús resultant d’un desnivell no podrà tenir una pendent superior a 45 graus. Els talussos s’hauran de
refermar amb espècies vegetals autòctones i en cap cas no es podran utilitzar materials d’obra.
En qualsevol cas es respectaran les servituds i camins existents, és a dir, es mantindrà el traçat dels camins
existents i les línies d’instal·lacions existents.
3.- L’art. 139.5. L’amplada dels camins rurals, si no es desprèn altre cosa de documents fefaents, serà de 6 metres
pels veïnals i de 4 metres pels de fruïts.
Per tal de garantir la seguretat del trànsit, s’estableixen les zones d’afectació següents:
3,5 metres, des del centre del camí, quan els camps colindants siguin erms o estiguin conreats amb conreu
anual.
6 metres, en cultiu permanent disposat en línia de plantació transversal, es a dir, amb línia perpendicular al camí.
5 metres, en cultiu permanent disposat en línia de plantació longitudinal. S’entén aquesta quan l’alineació de la
plantació sigui paral·lela al camí.
Les distàncies de protecció dels camins rurals, a cada banda del camí, són de 4 m, en els camins de la xarxa bàsica,
i de 3,5 m, en la resta, amidats respecte d’eix del camí. En aquesta franja de protecció no és podrà col·locar cap
element fixe: tanques, pals d’instal·lació...
4.- En tot moment s’ha de garantir l’estabilitat i seguretat dels camins contigus a la parcel·la. Per tant, caldrà deixar
una distància de seguretat i protecció des de l’explanació al camí contigu.
5.- En cap cas es podran eliminar cap camí cadastral o de titularitat municipal. En cas contrari, caldrà tramitar el
corresponent expedient de canvi de traçat de camí d’acord amb allò establert en el punt 1.d de l’art.47 del Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, el qual, caldrà
que sigui aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
6.- Si les finques que es volen explanar (moviments de terres) estiguessin en la zona de protecció de carreteres,
caldrà sol·licitar i obtenir el corresponent informe preceptiu per part de carreteres de la Diputació de Barcelona.
7.- Si les finques que es volen explanar (moviments de terres) estiguessin en la zona d’influència d’algun torrent, és
a dir, a una distància inferior als 100 metres del marge dels torrents, caldrà el perceptiu informe o autorització de
l’Agencia Catalana d’Aigua (ACA).
8.- Aquesta llicència d’obres NO contempla l’aportació de terres a aquesta finca d’altres indrets o excavacions, ja
que llavors caldria sol·licitar un altre tipus de llicència i aportació d’un altre tipus de documentació.
9.- En el cas que durant l’execució del projecte es descobreixin restes arqueològiques i/o paleontològiques, s’haurà
de comunicar la troballa als Serveis Territorials del Departament de Cultura i adoptar les mesures de protecció
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adequades, d’acord amb el que disposen l’article 51 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural
Català i l’article 22 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic.
10.- I en cas que en les finques a anivellar existeixin pals de serveis (ENDESA, TELEFÒNICA, ...) o altres tipus de
serveis soterrats (canalitzacions de xarxes d’aigua potable, de clavegueram, gas, ...), caldrà posar-se en contacte
amb la/es companyia/es, notificar-ho a l’ajuntament i aportar la/es corresponent/s autorització/ns a les oficines
municipals.

Segon.- Liquidar el següent tribut:
IMPORT CORRESPONENT TAXA EXPLANACIONS: 100,00€
Segons l’ordenança fiscal núm.18 de l’any 2016. Taxa per llicències o la comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme. En l’article 6. Quota tributària, g) Explanacions 100 EUR fins a una
hectàrea i 35 EUR/hectàrea a partir de la primera.

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
Xavier Lluch Llopart
Alcalde-president
Font-rubí, 31 d’agost de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

DESÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLICÈNCIA D’OBRES
EXP. NÚM. 36/2016.
La proposta presentada davant la Junta de Govern és la que tot seguit es transcriu:
“Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada pel Sr. J. F. M. G.-M., en data 24
d’agost de 2016 i amb núm. de RE 821, per tal de realitzar les obres consistents en:
- Neteja de coberta i canviar teules trencades
- Treure les tortugades trencades i posar-ne de noves
- Posar canals i baixants al magatzem per treure aigües que cauen al terra
Aquestes obres es realitzaran a la finca anomenada Cal Janot i situada al barri l’Alzinar
núm.
14
del municipi de
Font-rubí
i segons
referència
cadastral
08084A047000090000OI.
Vist l’informe de data 24 d’agost de 2016 de l’arquitecta municipal FAVORABLE a la
llicència d’obres sol·licitada, donat que s’ajusta a allò establert en les vigents Normes
Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000, i demés normativa
d’aplicació.
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Vist l’informe jurídic emès per la secretària-interventora, segons les dades obrant en
aquesta Corporació, de data 29 d’agost de 2016.
Vist allò que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
TRLUC, el Decret 179/1995, pel qual s’aprova el ROAS i les Normes Subsidiàries de
Planejament vigents al municipi, aprovades definitivament per la Comissió d’urbanisme de
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000.
D’acord amb el que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la llicència d’obres núm. 36/2016, presentada pel Sr. J. F. M. G.-M.,
per tal de realitzar les obres consistents en:
-

Neteja de coberta i canviar teules trencades
Treure les tortugades trencades i posar-ne de noves
Posar canals i baixants al magatzem per treure aigües que cauen al terra

Aquestes obres es realitzaran a la finca anomenada Cal Janot i situada al barri l’Alzinar
núm. 14 del municipi de Font-rubí.
Condicions de llicència:
En cas que les obres que es volen realitzar, es trobessin en zona de protecció de
carreteres, caldrà obtenir el corresponent informe preceptiu per part de carreteres de la
Diputació de Barcelona.
OBSERVACIONS:
-

-

En cas que s’intervingués en algun element estructural, caldrà obligatòriament aportar
full d’assumeix de la direcció de l’obra, signat per tècnic competent i visat pel
corresponent col·legi professional, tal i com preveu l’art. 21.2 de les vigents Normes
Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2000.
Amb el benentès que l’empresa constructora o industrial que ha de realitzar les obres
tindrà de prendre totes les mesures de prevenció i seguretat necessàries per la
realització de les esmentades tasques. I tindrà de donar compliment a allò establert en el
Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
en les obres de construcció.
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-

I caldrà que la runa o restes que resultin de les obres és portarà a abocador autoritzat i
controlat. Una vegada finalitzades les obres, caldrà aportar el certificat acreditatiu de la
gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

Segon.- Liquidar els següents tributs:
PRESSUPOST ESTIMATIU: 1.820,00 €
PRESSUPOST DE REFERÈNCIA: 1.820,00 €
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (2,6%): 47,32 €
TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (0,6% amb un mínim de 50€): 50,00 €
PLACA: 0 €
IMPORT CORRESPONENT IMPOST, TAXA I PLACA: 97,32 €
AVAL DE GARANTIA DE L’OBRA DELS SERVEIS (2% en sòl urbà): 120,00 €
FIANÇA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCCIÓ I DEMOLICIÓ (150€ aval mínim): 150,00 €

Tercer.- Notificar el present acord a la part interessada.
Xavier Lluch Llopart,
Alcalde-president
Font-rubí, 1 de setembre de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

ONZÈ.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A DIVERSES ENTITATS
MUNICIPALS.
La proposta presentada és la següent:
“Vistes les diferents instàncies presentades per diverses entitats sense ànim de lucre,
sol·licitant la concessió d’una subvenció econòmica per a fer front a les despeses que
han de suportar aquestes entitats.
Vista l’existència de consignació pressupostària adequada i suficient.
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en
endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vist el que preveu l’article 22.2 de la en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, sobre la concessió de subvencions pel procediment de concessió directa.
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Per tot això, i de conformitat amb el que s’estableix a la Resolució de l’Alcaldia núm.
35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències, es proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’atorgament de les subvencions econòmiques que es relaciona a
l’annex d’aquest acord per l’import assenyalat, per a la realització dels conceptes i
activitats que s’hi especifiquen.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa que figura a l’annex amb càrrec a l’aplicació
pressupostària corresponent del pressupost de l’exercici 2016.
Tercer.- Aprovar les condicions a què queda subjecte la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció per cada una de les entitats sense ànim de lucre es destinarà a

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

finançar les despeses derivades de l’execució de l’activitat ordinària durant
l’exercici 2016.
El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització de les activitats com a
màxim el dia 31 de març de 2017 mitjançant la presentació de documentació que
acrediti que s’han realitzat les despeses.
El pagament de la subvenció es podrà realitzar d’una sola vegada i s’acceptaran
avançaments o pagaments a compte.
Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació.
El/la beneficiari/ària de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció de l’Ajuntament, i a
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions
anteriors i en relació a la subvenció concedida.
Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
s’hauran de conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de les justificacions.
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en
cartells o mitjans electrònics i audiovisuals.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. La
subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
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subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de les
activitats a desenvolupar.
9. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida, si s’escau.
10. S’entendrà acceptada la subvenció si el/la beneficiari/ària no ha manifestat
expressament les seves objeccions en el termini d’un mes comptador des de la
data de la notificació de la present resolució.
11. Tot allò no previst en la present resolució es regirà pel que s’estableix a la Llei
General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament.
Quart.- Notificar el present acord a cada una de les entitats i al Departament de
Secretaria i Intervenció, als efectes adients.
ANNEX:
1. Sol·licitant: AMPA de l’INSTITUT ALT FOIX.
Import atorgat: 50,00 euros
Concepte/Activitat: Aportació econòmica ordinària, exercici 2016, per col·laborar
amb les activitats de l’associació.
Informe d’Intervenció: Favorable.
2. Sol·licitant: CEIP FONT-RÚBIA
Import atorgat: 1.500,00 euros
Concepte/Activitat: Aportació econòmica ordinària, exercici 2016, per col·laborar
amb les activitats d’aquesta entitat.
Informe d’Intervenció: Favorable.
Xavier Lluch i Llopart,
Alcalde
Font-rubí, 9 de setembre de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
DOTZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE
LABORAL TEMPORAL SUBSCRIT ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ I LA
SRA. M. M. M.
La proposta que es sotmet a la consideració de la Junta de Govern és la següent:
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“En data 14 de juny de 2016, la Junta de Govern va acordar la contractació, per raó
d’urgència i en règim laboral no permanent o temporal, a la Sra. M. M. M., amb la
categoria professional d’auxiliar administrativa, des del dia 20 de juny de 2014 i fins el
dia 20 de setembre de 2016. El contracte era a temps parcial de 25 hores setmanals.
Atès que els serveis econòmics de la Corporació es troben en situació de sobrecàrrega
i convé dotar-los de suport de personal fins al final d’aquest exercici 2016.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 10 de març de 2016
va aprovar el “Programa complementari de foment de l’Ocupació Local i de suport a la
integració social”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019, concedint a
l’Ajuntament de Font-rubí un ajut econòmic de 35.547,26 euros.
Tot i el què preveu la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat així com la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, aquesta
pròrroga no suposa un increment de despesa per a la Corporació, atesa l’esmentada
subvenció de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa l’article 15 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i el Reial Decret
2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’article 15 de l’Estatut dels
Treballadors en matèria de contractes de duració determinada.
Per això, en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 35/2015, de 19 de juny, de
delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa
l’adopció del següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la pròrroga de tres mesos de la contractació, en règim laboral no
permanent o temporal, de la Sra. M. M. M., amb la categoria d’auxiliar administrativa,
que finalitzarà el dia 20 de desembre de 2016. El contracte continuarà sent a temps
parcial de 25 hores setmanals.
Segon.- Fer constar que aquesta pròrroga es finança amb càrrec als ajuts atorgats en
el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, Programa complementari de
foment de l’Ocupació Local i de suport a la integració social”.
Tercer.- Donar compte d’aquest acord al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que
es celebri.
Quart.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la
Corporació i a la pàgina web municipal www.font-rubi.org.
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Xavier Lluch i Llopart,
Alcalde-president
Font-rubí, 9 de setembre de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
TRETZÈ.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ A L’EMPRESA IMPACTE SERVEIS
INFORMÀTICS
INTEGRALS,
SL.
DEL
CONTRACTE
MENOR
DE
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL INFORMÀTIC PER A L’AJUNTAMENT.
La proposta presentada és la que tot seguit es transcriu:
“Atès que mitjançant provisió de l’Alcaldia de data 1 de setembre de 2016 s’acredità la
necessitat d’aquest Ajuntament de contractar el subministrament de material informàtic
per a l’ajuntament,
Atès que el departament de comptabilitat municipal ha estudiat diverses ofertes, com
consta en el present expedient, essent la millor la presentada per l’empresa IMPACTE,
SERVEIS INFORMÀTICS INTEGRALS, SL, segons pressupost de data 21 de juny de
2016.
Atès que en data 2 de setembre de 2016, es va emetre informe d’intervenció, en què
s’acreditava l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que
comporta la celebració del contracte; i es va emetre informe sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als
efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.
Atès que en data 6 de setembre de 2016, es va emetre informe de Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, i de
conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional Segona del Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, i amb la Resolució d’Alcaldia núm. 035/2015, de data 19 de juny,
sobre delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, es proposa
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Adjudicar a l’empresa IMPACTE, Serveis Informàtics Integrals, S.L. el
contracte menor de subministrament de material informàtic divers, pel preu total de
4.940,50 euros i 1.037,50 euros d’IVA (21%), amb les següents característiques:
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“1. – Reconfiguració de la gestió documental de l’ajuntament.
2.- Còpies de seguretat online
3.- Seguretat externa
4.- Xarxa Wifi
5.- Gestió d’incidències
6.- Actualització de programari
7.- CPD – Armari Rack
8.- Equipament:
- 3 unitats ordinador GDX Office pro Core i3
- 3 unitats Teclat i ratolí USB
- 3 unitats Monitor BenQBL2205PT
- 1 unitat SWITCH TP-LINK JetStream TL-SG2424
- 1 unitat Microsoft Windows Server 2012 Essentials
Instal·lació i configuració de tot l’equipament inclosa (inclou el 100% de la mà d’obra)."

Segon.- Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a la partida 920.62600 del
Pressupost vigent.
Tercer.- Indicar que una vegada realitzada l’adquisició, s’incorpori la factura i es tramiti
el pagament, si s’escau.
Quart.- Notificar aquesta Resolució a l’adjudicatari.
Xavier Lluch i Llopart
Alcalde - president
Font-rubí, 9 de setembre de 2016”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

CATORZÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE
FACTURES NÚM. 18/2016.
La proposta presentada és la que tot seguit es transcriu:
“Vista la relació de factures núm. 18/2016, de data 13 de setembre de 2016, preparada
pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 43.720,10 euros
(quaranta-tres mil set-cents vint euros amb deu cèntims).
Atès l’informe d’intervenció de data 12 de setembre de 2016.
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Ateses les facultats que confereix la vigent legislació de règim local, així com les bases
d'execució del vigent pressupost i vist allò que disposa la Resolució de l’Alcaldia núm.
35/2015, de 19 de juny de 2015, de delegació de competències, la Junta de Govern
Local adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 18/2016, de data 13 de setembre de 2016,
preparada pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de
43.720,10 euros (quaranta-tres mil set-cents vint euros amb deu cèntims).
Segon.- Autoritzar, disposar (quan aquestes fases de la despesa no s’hagin aprovat
anteriorment) i reconèixer les obligacions del crèdit corresponent a les despeses
aprovades de les partides indicades a la relació de factures del vigent pressupost i
ordenar i realitzar el pagament als creditors corresponents.
Sebastià Moya i Arenas,
Regidor d’Hisenda
Font-rubí, 12 de setembre de 2016”

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.
QUINZÈ.- PRECS I PREGUNTES.
Obert el torn de precs i preguntes, no se’n formula cap.

No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan són
les 21:49 hores, de la que estenc aquesta acta, del contingut de la qual, com a
Secretària, dono fe en el lloc i data indicats a l’encapçalament.

